
PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengajuan dan penjaminan klaim mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Polis

CARA PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KESEHATAN
Berlaku untuk Nasabah Asuransi Individu

Ajukan Klaim secara online melalui aplikasi 
Gen iClick® dan nikmati �tur pulang lebih cepat 
dari Rumah Sakit setelah rawat inap dengan 
Discharge Button.

Klaim Asuransi Kesehatan untuk Nasabah Individu
dapat dilakukan dengan 2 cara :

*Nilai proteksi dan manfaat sesuai dengan ketentuan Polis.
Jika terjadi kelebihan dari limit manfaat klaim (claim excess),
Nasabah membayarkan langsung ke Rumah Sakit.

1. Non Tunai (Cashless)

• Nasabah mendapatkan layanan kesehatan tanpa
harus membayar biaya perawatan ke Rumah Sakit*

• Hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Rekanan.

Cek disini untuk
Daftar Rumah Sakit Rekanan Generali Indonesia

2. Penggantian Biaya (Reimbursement)

• Nasabah membayarkan biaya perawatan ke
Rumah Sakit terlebih dahulu, lalu mengajukan
klaim ke Generali Indonesia dengan
mengirimkan dokumen sesuai yang disyaratkan.

Cek disini untuk
Daftar Dokumen Persyaratan Klaim

https://www.generali.co.id/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.generali.mobile.iclick
https://apps.apple.com/id/app/gen-iclick/id1465883004
https://www.generali.co.id/id/rekanan-klinik-dan-rumah-sakit
https://www.generali.co.id/download/pdf?file=68332cffc576acbe0ad81d657502ac8f90749dffc16ebb9f7f518a70f717293a8d0bfd5f32e9c728665f868a83140208aacf1603504878081cea584e1ced101fqXd2F3TjmFJJg9h9eduC7DCUQw5VDX0RtVHXB%2FcTsQwt5rHO0sfHfkhmWyg7m4Es1mbtQCVZHbGS6CT4AmcYmNRlUoy%2FbH9E%2BVu%2Fmdikyi%2FRjM8QEDkvCLN6XCzLp5ht7UTOzvtQuKBeGzMFUdbgjQ%3D%3D


PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Gunakan fasilitas Discharge Button di aplikasi Gen iClick®

untuk memonitor proses kepulangan dari Rumah Sakit 
lebih cepat setelah Rawat Inap.

Catatan : 
a. Di beberapa Rumah Sakit rekanan sudah menerima

eCard (non kartu �sik asuransi).
b. Jaminan biaya perawatan sesuai dengan

manfaat pada Polis.

Nasabah melakukan perawatan di Rumah Sakit 
rekanan Generali Indonesia.  
Nasabah membawa kartu identitas asli 
(KTP/SIM) dan Kartu Asuransi Generali 
Indonesia.
Rumah Sakit  melakukan pendaftaran dan 
menghubungi Generali Indonesia sebagai 
persetujuan pemberian layanan kesehatan.
Rumah Sakit akan menginformasikan 
keputusan pemberian layanan kesehatan.
Jika disetujui, Nasabah wajib mengisi dan 
melengkapi formulir yang diberikan Rumah 
Sakit.

1.

2.

3.

4.

5.

PROSES PENDAFTARAN

Layanan Nasabah 24 Jam
(021) 2963 6300

generali.co.id

HOSPITAL

LAYANAN KESEHATAN
(RAWAT INAP)

Setelah perawatan selesai, Rumah Sakit mengirimkan tagihan biaya dan 
dokumen kesehatan Nasabah ke Generali Indonesia untuk proses 
verifikasi.
Generali Indonesia  melakukan pengecekan dan memberikan konfirmasi 
ke Rumah Sakit.
Generali Indonesia mengeluarkan Surat Penjaminan Akhir dan 
menginformasikan kepada Rumah Sakit terkait biaya yang dapat 
ditanggung. 
Jika terdapat biaya perawatan yang tidak dijamin atau melebihi biaya 
yang dijamin (claim excess), Rumah Sakit akan menginformasikan 
Nasabah untuk membayarkan langsung di Rumah Sakit.
Nasabah menandatangani formulir kepulangan dan meninggalkan Rumah 
Sakit. 

1.

2.

3.

4.

5.

Catatan : 
Jika terdapat keterlambatan atau kekurangan dokumen dari pihak rumah sakit ke Generali 
Indonesia, maka dapat menyebabkan proses kepulangan membutuhkan waktu lebih lama.  

PROSES KEPULANGAN
(DISCHARGE)

HOSPITAL

ALUR KLAIM ASURANSI KESEHATAN
NON TUNAI (CASHLESS)
Berlaku untuk Nasabah Asuransi Individu

Pengajuan dan penjaminan klaim
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Polis

https://www.generali.co.id/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.generali.mobile.iclick
https://apps.apple.com/id/app/gen-iclick/id1465883004
https://www.generali.co.id/


PRE-ADMISSION KLAIM ASURANSI KESEHATAN
NON TUNAI (CASHLESS) LUAR NEGERI
Berlaku untuk Nasabah Asuransi Individu

Catatan : 
Sesuai dengan kebijaksanaan setiap Rumah 
Sakit rekanan, deposit dan jaminan kartu 
kredit dapat dibutuhkan pada saat proses 
pendaftaran (admission).

Layanan Nasabah 24 Jam
(021) 8066 2206

generali.co.id

• Sebelum melakukan perawatan, Nasabah
harus menghubungi International Assistant
(IA) yang ditunjuk Generali Indonesia,
melalui email : i-assist@admedika.co.id
dan menjelaskan rencana perawatan di luar
negeri.

• Nasabah akan mendapatkan informasi
lengkap terkait dokumen-dokumen yang
harus dilengkapi.

1
• International Assistant (IA) melakukan proses

verifikasi data yang mengacu pada ketentuan Polis.

• Setelah proses veri�kasi dan Nasabah dinyatakan
memenuhi syarat untuk mendapat layanan
perawatan di luar negeri, maka International
Assistant (IA) akan melakukan koordinasi dengan
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk penjadwalan
perawatan Nasabah.

2 3
• Rumah Sakit memberikan

konfirmasi jadwal perawatan
ke International Assistant (IA).

• Rumah Sakit
menginformasikan dokumen
yang dibutuhkan untuk
melakukan perawatan ke
International Assistant (IA).

Setelah tiba di Rumah Sakit, 
pihak Rumah Sakit mengisi 
formulir Pre-admission dan 
mengirimkan ke 
International Assistant (IA).

5

Nasabah mengunjungi 
Rumah Sakit dengan 
membawa kartu asuransi 
dan kartu identitas.

7 International Assistant
(IA) mengeluarkan
Surat Jaminan ke 
Rumah Sakit.

International Assistant 
(IA) menghubungi 
Nasabah terkait informasi 
jadwal perawatan.

6

FINISH

START
4

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengajuan dan penjaminan klaim mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Polis

https://www.generali.co.id/
https://www.generali.co.id/



